
 

 Online, fevereiro de 2020 

 

O recrutamento dos juízes dos tribunais de segunda 

instância em Portugal – presente, passado e futuro(1) 

 

 

 

 

José Joaquim Fernandes Oliveira Martins 

(Juiz de Direito) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
“Quer dizer: não consentir que as 

coisas grandes estejam indigestas, nem 
escondidas ou amontoadas na confusão de 
um acervo, mas descobri-las e manifestá-las 
com diferença e distinção de nomes, e pôr 
cada uma delas em seu próprio lugar, tal 
obra como esta é de ânimo 
verdadeiramente divino” 
 
PADRE ANTÓNIO VIEIRA, Sermão de Nossa 
Senhora do Rosário com o Santíssimo 
Sacramento 

 
1 O presente texto partiu da necessidade de refletir criticamente, no âmbito da Associação Sindical 
dos Juízes Portugueses, de que sou Secretário da Direção Regional do Centro e Vogal, por inerência, 
da Direção Nacional (embora, frise-se, as posições aqui adotadas vinculam unicamente, quando 
muito, o próprio autor), sobre as propostas iniciais (muito positivas, embora tenham sido, posterior 
e lamentavelmente, muito alteradas, quase sempre para pior, ficando muito mais tímidas e 
desajustadas do próprio quadro legal) do Grupo de Reflexão formado pela Associação Sindical dos 
Juízes Portugueses e pelo Conselho Superior da Magistratura, acabando por se corporizar num texto 
escrito (que foi também utilizado, em parte, no âmbito de outro Grupo de Reflexão) e que, depois 
de atualizado, desenvolvido e adequado para o efeito, agora se publica. 
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Resumo: o autor analisa o sistema de promoção dos juízes portugueses aos 
tribunais de segunda instância, desde logo no que diz respeito ao seu anterior, atual 
e futuro quadro constitucional e legal, fazendo uma apreciação crítica da forma 
como tem sido concretizado esse sistema pelo Conselho Superior da Magistratura 
e formulando propostas relativas à sua alteração em posteriores concursos 
curriculares que tenham essa finalidade. 

 
Palavras-chave: recrutamento de juízes para os tribunais de segunda 

instância; inspeções ao serviço dos juízes; classificação e mérito dos juízes; 
avaliação curricular dos juízes para efeito da sua promoção. 

 

 

 

1. Prolegómenos e quadro constitucional 

O recrutamento dos juízes dos tribunais de segunda instância2 do sistema 

judicial português assentou, essencialmente e durante muito tempo, na realização 

prévia, no âmbito da atividade do Conselho Superior da Magistratura, de inspeções 

ao serviço dos magistrados judiciais para aferir o mérito do seu trabalho (como 

ainda hoje sucede), servindo esse mérito classificativo, depois e quando conjugado 

(unicamente) com a sua antiguidade, para selecionar os juízes que eram 

promovidos aos tribunais superiores. 

De facto, a Constituição da República Portuguesa limita-se a referir, neste 

âmbito, que a “nomeação, a colocação, a transferência e a promoção dos juízes dos 

tribunais judiciais e o exercício da ação disciplinar competem ao Conselho Superior 

da Magistratura” – artigo 217.º, n.º 2, sendo que “O recrutamento dos juízes dos 

tribunais judiciais de segunda instância faz-se com prevalência do critério do 

mérito, por concurso curricular entre juízes da primeira instância” – artigo 215.º, n.º 

3, da Constituição da República Portuguesa (itálico do autor). 

 
2 Como se alcança, este texto debruça-se, essencialmente, sobre o recrutamento dos juízes dos 
tribunais judiciais de segunda instância, mas não já sobre o recrutamento para o Supremo Tribunal 
de Justiça, dado que, quanto a esse concurso, os dados constitucionais e legais são substancialmente 
diversas, até por haver vias variadas de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, mas podendo 
aproveitar-se, mutatis mutandis e relativamente aos magistrados judiciais, parte das conclusões a 
que se chegaram também para esse concurso. 
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Como se vê, a Constituição da República Portuguesa não impõe nunca que 

a “colocação” e “promoção” dos juízes dos tribunais judiciais tenha por base um 

sistema periódico de avaliação do seu desempenho, prescrevendo unicamente que 

a sua “promoção” à “segunda instância” se faça com “prevalência do critério do 

mérito”3. A Constituição nada refere, por seu lado, quanto à forma concreta como 

deve avaliado esse mérito, nada impedindo, por exemplo e salvo melhor opinião, 

que o mesmo seja só apreciado no “concurso curricular” aludido no artigo 215.º, n.º 

3, e não impondo até a realização de inspeções periódicas aos juízes. 

O que se retira, sem grande esforço hermenêutico (rectius, em verdade, sem 

nenhum esforço), deste artigo da Constituição da República Portuguesa é, tão só, 

e procedendo à sua decomposição (e colocando em parêntesis o que resulta 

também, mesmo que não diretamente e essencialmente a contrario sensu, deste 

normativo): 

– os juízes dos tribunais de segunda instância são recrutados de entre os 

juízes dos tribunais de primeira instância (o que significa que esse é o seu 

campo de recrutamento exclusivo, não podendo ser recrutados, por 

exemplo, “juristas de mérito” ou magistrados do Ministério Público para o 

efeito, ao contrário do que sucede no Supremo Tribunal de Justiça); 

– esse recrutamento faz-se por concurso assente no currículo dos juízes dos 

tribunais de primeira instância (só podendo ser promovido quem se 

submeta, por sua escolha, a esse concurso, não havendo promoções 

automáticas, independentemente da vontade dos juízes, aos tribunais de 

segunda instância e não sendo possível que os juízes a promover sejam 

escolhidos por escolha discricionária ou promovidos por mero efeito da sua 

 
3 GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, 3.ª Edição, 
Coimbra, 1993, p. 821-822, anotando este mesmo artigo, referem, de forma não inteiramente 
concordante que “O acesso aos tribunais de segunda instância (…) está aberto apenas aos juízes dos 
tribunais judiciais da primeira instância, determinando a Constituição que o recrutamento seja feito 
com prevalência do «critério do mérito» (n.º 2), devendo portanto a maioria das vagas ser 
preenchidas por concurso. Não se exclui, assim, a utilização de outros critérios, designadamente do 
critério da antiguidade”. 
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antiguidade4); 

– o principal critério a atender para o recrutamento será sempre o mérito (o 

que significa que podem – e devem – existir outros critérios, até porque o 

mérito dificilmente seria suficiente, de per si, para conseguir ordenar e 

escolher os juízes a promover).  

 

Por sua vez e como facilmente se intui, a exigência que o recrutamento se 

faça “com prevalência do critério do mérito” visa duas finalidades muito concretas: 

– uma, mais ligada ao próprio sistema judicial5 e à necessidade de contínua 

melhoria do mesmo (quase que uma metanoia), que implica que os 

“melhores” juízes devam ser promovidos, até porque só assim se colocarão 

os juízes com mais mérito a apreciar os recursos das decisões de primeira 

instância, contribuindo para um aumento da própria qualidade das decisões 

finais surgidas no seio do sistema judicial6; 

– outra, ligada à necessidade de incentivar e “premiar” a qualidade (e a 

própria quantidade, dado que é igualmente um elemento tido em conta nas 

 
4 Pelo que se considera que seria difícil considerar hoje constitucionalmente conforme o sistema 
original de recrutamento constante da versão original do Estatuto dos Magistrados Judiciais, 
mormente do seu artigo 48.º: “1 - As vagas são preenchidas na proporção de duas por mérito e uma 
por antiguidade. 2 - No provimento das vagas procede-se sucessivamente pela seguinte forma:  a) 
As duas primeiras vagas são preenchidas por mérito pelos juízes de direito mais antigos classificados 
com Muito bom ou Bom com distinção; b) A terceira vaga é preenchida por antiguidade, pelo juiz 
de direito mais antigo”. De facto, não era dada prevalência ao mérito, que só servia para a promoção 
de dois terços dos juízes, antes promovendo, no terço restante, juízes com pior classificação (Bom 
com distinção) à frente de juízes com melhor classificação (Muito Bom) de acordo com a sua 
antiguidade, levando a que juízes com menor mérito (relativo) fossem promovidos à frente de 
outros juízes com um maior mérito classificativo. Por outro lado, o concurso curricular, que se 
afigura implicar que exista sempre uma análise e ponderação do currículo dos candidatos, não 
existia verdadeiramente, dado que essa aferição nunca poderia ser reduzida a uma simples 
consideração cruzada/combinada, mas também perfeitamente acrítica, do seu mérito e da sua 
antiguidade. 
5 Considerado, na esteira do sociólogo alemão Niklas Luhmann, como um sistema autopoiético 
diferenciado, necessitando, consequentemente, de um conjunto de regras e de princípios 
organizacionais que permitam a manutenção e o funcionamento desse mesmo sistema, sem o que 
tenderá para a entropia e para a anomia – assim, anteriormente,- JOSÉ JOAQUIM F. OLIVEIRA MARTINS, 
A (In)Competência Territorial no Código de Processo do Trabalho, publicado na Revista do Centro 
de Estudos Judiciários, n.º 1, sem. 2.º (2016), p. 183. 
6 Até por existirem muitos casos em que não há possibilidade de recurso das decisões dos tribunais 
de segunda instância, que acabam, em muitos processos, por ser o tribunal de último recurso. 
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suas inspeções) do trabalho desempenhado pelos juízes na primeira 

instância, uma vez que, sabendo-se que é efetuada periodicamente a 

avaliação do seu mérito e que essa avaliação ditará sempre o que lhes 

sucederá futuramente a nível profissional, os mesmos serão levados a 

trabalhar o melhor possível e verão também o seu trabalho “recompensado” 

por via dessa avaliação. 

 

Sem entrarmos em pormenores ligados às sucessivas teorias 

organizacionais, todas elas têm também como pressuposto a existência, quanto às 

pessoas que integram uma organização de qualquer tipo, de  um “Sistema de 

incentivos básicos”7, que é concretizado, entre os juízes portugueses pela avaliação 

do mérito e pelas suas consequências em tudo o que diz respeito à carreira futura 

e à evolução profissional do juiz8. 

No fundo, a avaliação do mérito, ao ditar toda a carreira futura do juiz9, 

tanto no que diz respeito à sua colocação (e respetiva remuneração), como à sua 

 
7 V. o “Quadro 1.1.2 Síntese comparativa das teorias organizacionais” constante de ANA MARGARIDA 

MARTINS BARROSO, Qualidade de vida profissional em contextos organizacionais no Norte e Sul da 
Europa, 2013, p., 16 consultado, tal como restantes sítios da Internet, em 30/8/2019, em 
https://repositorio.iscte-
iul.pt/bitstream/10071/7444/1/Tese%20Ana%20Margarida%20Barroso.pdf, sendo considerados 
esses incentivos de acordo com as diversas teorias organizacionais, começando pelas “Recompensas 
salariais e materiais” das “Abordagens clássicas”, passando, inter alia, pelo “Poder e prestígio na 
organização” das “Abordagens políticas das organizações”, pela “Motivação, prestígio social e 
recompensas salariais” das “Teorias ecológicas e sociocognitivas”, terminando pela “Fraternidade, 
liberdade, criatividade, responsabilidade” das “Abordagens macrossociais e críticas das 
organizações”, 
8 Sendo também importante que os próprios juízes sintam que é justo e adequado o sistema de 
recrutamento dos juízes da segunda instância, até pelas funções jurisdicionais que exercem, que 
implicam que sintam mais (e na própria “pele”) a existência de injustiças nesse sistema, dado 
igualmente que, em qualquer organização, “A justiça é um elemento fundamental da vida 
organizacional, na medida em que é transversal à organização, afetando todos os colaboradores, 
sejam estes líderes ou liderados” – ERCÍLIA MARISA SANTOS DE BASTOS, A Justiça Organizacional e o 
Comportamento Inovador: Que relação?, 2016, p. 14, retirado de 
http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/1592/1/TMG%2027.pdf. 
9  Assim, MARIA JOSÉ MACHADO, A avaliação dos Juízes em Portugal, disponível em  
https://www.csm.org.pt/ficheiros/estudos/mariajosemachado_avaliacaojuizes.pdf: “A classificação 
atribuída a cada juiz no âmbito das inspeções judiciais tem um valor essencial na sua vida 
profissional já que decide da sua promoção e da sua transferência e colocação num lugar 
ambicionado. Em Portugal o mérito profissional dos seus Magistrados é critério prevalente quanto 
à progressão na carreira profissional”. 

https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/7444/1/Tese%20Ana%20Margarida%20Barroso.pdf
https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/7444/1/Tese%20Ana%20Margarida%20Barroso.pdf
http://repositorio.uportu.pt/jspui/bitstream/11328/1592/1/TMG%2027.pdf
https://www.csm.org.pt/ficheiros/estudos/mariajosemachado_avaliacaojuizes.pdf
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promoção (e até em outros aspetos menores10) serve como o proverbial “pau e 

cenoura”:  

– se trabalhares bem e tiveres mérito, serás melhor avaliado, colocado mais 

perto de casa e em lugares melhor remunerados e ascenderás mais 

rapidamente aos tribunais superiores (“cenoura”); 

– se trabalhares mal e não tiveres mérito, serás pior avaliado, colocado mais 

distante de casa e nunca (ou muito dificilmente) podendo ser colocado em 

lugares com melhor remuneração ou ser promovido, sendo que se o teu 

mérito se transformar até em “demérito” serás, inclusivamente, suspenso e 

perseguido disciplinarmente (“pau”). 

 

De resto, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses vem aceitando há 

muito estes pressupostos, dado que “O mérito é primordial ao exercício da função 

de julgar, independentemente da fase da carreira profissional ou do tribunal em 

que exercer funções. A avaliação do mérito, aliada à experiência profissional, 

constitui-se assim como fator preponderante na nomeação, transferência e 

promoção”11. 

Cabe igualmente referir, por último, que estas duas finalidades últimas estão 

imbricadas e interrelacionam-se entre si: só haverá uma melhoria contínua do 

sistema judicial se os juízes de primeira instância estiverem motivados para 

trabalhar o melhor que puderem e se virem esse seu trabalho “premiado” com um 

aumento da possibilidade da sua promoção aos tribunais de segunda instância, que 

passarão também a funcionar com os melhores juízes (ou, antes, com os juízes com 

um maior mérito relativo) aí colocados. 

Como refere JOÃO PAULO DIAS. “A atual importância que atingiu o problema 

da fiscalização e do controlo dos magistrados relaciona-se, igualmente, com a 

 
10 Como, verbi gratia, a sua seleção para a frequência de ações de formação ou até a possibilidade 
de concorrerem a comissões de serviço judiciais. 
11 Compromisso Ético dos Juízes Portugueses – Princípios para a qualidade e a responsabilidade, 
Lisboa, 2009, p. 47. 
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época em que nos encontramos. Não podemos deixar de contextualizar estas ações 

com a crescente importância atribuída, nos nossos dias, à realização pessoal 

baseada no desempenho profissional. Deste modo, é compreensível que os 

magistrados considerem que, tal como Garapon, “(...) a instituição torna-se 

frustrante, a margem de iniciativa é quase nula, as oportunidades de valorização 

profissional quase inexistentes, e a inovação jurídica torna-se, em resumo, bastante 

rara” (1998: 63). Por conseguinte, é por forma a contrariar esta situação que o 

sistema de avaliação do desempenho profissional e de progressão na carreira 

adquire uma verdadeira importância, não se pertence à segunda, relacionado 

apenas com os magistrados, mas com a motivação que possam incutir na prestação 

dos serviços de justiça à sociedade”12. 

 

2. Quadro legal atual 

O Estatuto dos Magistrados Judiciais concretiza, nos seus artigos 46.º e 

seguintes, o regime constitucional que acabámos de expor, reproduzindo o artigo 

46.º, n.º 1,13 quase ipsis verbis, o artigo 215.º, n.º 3, da Constituição da República 

Portuguesa, sendo que “O concurso curricular referido no número anterior é 

aberto por deliberação do Conselho Superior da Magistratura quando se verifique 

a existência e necessidade de provimento de vagas de juiz da Relação” (artigo 46.º, 

n.º 2 do Estatuto). 

Por seu lado, o artigo 47.º do Estatuto dispõe, em primeiro lugar, que o 

concurso curricular decompõe-se em duas fases, a primeira das quais relativas à 

definição do número e admissão dos concorrentes, a efetuar de entre “os juízes de 

direito mais antigos dos classificados com Muito bom ou Bom com distinção” (n.º 

1), tendo em “consideração, na definição do número de vagas a concurso, o dobro 

 
12 JOÃO PAULO DIAS, O Mundo dos Magistrados - A evolução da organização e do auto-governo 
judiciário,  p. 45/46, disponível em 
https://estudogeral.sib.uc.pt//bitstream/10316/79933/1/O%20mundo%20dos%20magistrados.pdf. 
13 “O provimento de vagas de juiz da relação faz-se por promoção, mediante concurso curricular, 
com prevalência do critério do mérito entre juízes da 1.ª instância”. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/79933/1/O%20mundo%20dos%20magistrados.pdf
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do número de lugares não providos nos tribunais da Relação e as disposições 

constantes do artigo 48.º (n.º 2). 

Como se alcança, embora já não se preveja que as “vagas são preenchidas na 

proporção de duas por mérito e uma por antiguidade”, a classificação necessária 

para a admissão a este concurso é sempre, no mínimo, o “Bom com Distinção”14, 

dado que tem sido, entendido, nos sucessivos Regulamentos relativos às Inspeções 

Judiciais do Conselho Superior da Magistratura15, que só essa nota e o “Muito Bom” 

correspondem a desempenhos “meritórios” por parte dos juízes inspecionados16. 

Após a seleção dos candidatos, inicia-se a segunda fase do concurso 

curricular, de defesa pública dos seus currículos perante um júri, composto pelo 

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que pode delegar num dos 

 
14 Embora depois, face à prevalência do mérito e aos critérios de avaliação curricular, seja muito 
difícil (se não mesmo quase impossível) que um juiz classificado, na sua última inspeção, com “Bom 
com distinção” possa ser promovido para a Relação, pelo que seria talvez necessário ponderar a 
possibilidade de só admitir a este concurso os juízes com a última classificação de “Muito bom” 
(não deixando de ser estranho, de todo o modo, que estejam colocados nas Relações tantos juízes 
que foram promovidos com a classificação de “Bom com distinção” e que agora muitos juízes com 
uma classificação superior não consigam, ou só o consigam depois de vários concursos curriculares, 
ser promovidos e colocados nos tribunais de segunda instância). 
15 Cfr., por todos e por último, o artigo 13.º do Regulamento dos Serviços de Inspeção do Conselho 
Superior da Magistratura, aprovado pela Deliberação n.º 1777/2016 do Conselho Superior da 
Magistratura, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 17 de novembro de 2016: “1 – As 
classificações dos juízes de direito são atribuídas de acordo com os seguintes critérios: a) A 
atribuição de Muito Bom equivale ao reconhecimento de que o juiz de direito teve um desempenho 
elevadamente meritório ao longo da respetiva carreira; b) A atribuição de Bom com Distinção 
equivale ao reconhecimento de um desempenho meritório ao longo da respetiva carreira” (itálicos 
do autor). 
16 Um pouco a latere, não se deixa de notar que seria preferível alterar a própria designação e escala 
das notações classificativas, por um lado porque a classificação assumida por defeito é o “Bom” (pelo 
que para um juiz com muitos anos de serviço um “Bom” é mau e um “Suficiente” é ainda pior…, ao 
contrário do que se parece depreender dessas designações) e grande parte das notações atribuídas 
é, ao fim de alguns anos de carreira, o “Muito Bom” (o que leva àquela crítica comum que os juízes 
são todos “muito bons”, como se não houvesse qualquer avaliação diferenciadora dos mesmos, 
quando, em verdade e face à dificuldade na sua entrada para a carreira de juiz e ao controlo apertado 
a que estão submetidos, pelas partes, pelo Ministério Público e pelos próprios serviços inspetivos, 
é claro que um grande número dos juízes ascenderá, efetivamente, ao fim de algum tempo e de 
forma justa, a esse patamar classificativo – aliás, igual crítica se poderia fazer, por exemplo, às notas 
finais das provas de doutoramento, em que o normal e usual será geralmente a classificação de 
“distinção e louvor”, até porque as piores teses de doutoramento normalmente nem chegarão à fase 
da sua apreciação perante um júri e por todo o trabalho e crivo apertado que permite chegar a esse 
grau académico, pelo que um simples “aprovado com distinção” ou um “aprovado” nunca será 
“bom”, ao invés do que possa parecer à primeira vista, para o candidato). 
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vice-presidentes ou em outro membro do Conselho Superior da Magistratura com 

categoria igual ou superior à de juiz desembargador, um vogal  magistrado membro 

do Conselho Superior da Magistratura com categoria não inferior à de juiz 

desembargador; dois membros do Conselho Superior da Magistratura, não 

pertencentes à magistratura, a eleger por aquele órgão, e um professor 

universitário de Direito, com categoria não inferior à de professor associado, 

escolhido, em face das indicações efetuadas pelas instituições universitárias, pelo 

Conselho Superior da Magistratura (artigo 47.º, n.os 4 e 5 do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais)17. 

Posteriormente, o júri emite “parecer sobre a prestação de cada um dos 

candidatos, a qual é tomada em consideração pelo Conselho Superior da 

Magistratura na elaboração do acórdão definitivo sobre a graduação final dos 

candidatos e que fundamenta a decisão sempre que houver discordância em 

relação ao parecer do júri”, sendo que a “A graduação final dos magistrados faz-se 

de acordo com o mérito relativo dos concorrentes, tomando-se em consideração, 

em 40 %, a avaliação curricular, nos termos previstos no número anterior, e, em 60 

%, as anteriores classificações de serviço, preferindo em caso de empate o juiz com 

mais antiguidade” (artigo 47.º, n.os 6 e 7, do Estatuto dos Magistrados Judiciais). 

Como se extrai destes normativos, a graduação final é efetuada pelo 

Conselho Superior da Magistratura 18 , que ordena, numa lista graduada, os 

 
17 A composição do júri mostra uma clara preocupação de “abertura” do mesmo a não juízes (que 
também já é visível, de resto, na própria composição dos júris das provas de acesso ao Centro de 
Estudos Judiciários), que estão em maioria no júri. Compreende-se que, face à importância e 
relevância social da função exercida pelos juízes, que interessa a toda a comunidade e não apenas 
aos próprios juízes, possa existir essa “abertura”, mas não se vê que deva levar a que os não juízes 
estejam em maioria, até porque os juízes estarão sempre mais aptos, afigura-se, para apreciar o 
currículo de outros juízes e proceder à sua graduação, não havendo, por outro lado, uma 
reciprocidade nessa presença de elementos “estranhos” aos corpos profissionais noutras carreiras 
do sistema judicial (por exemplo, não existem juízes nos júris de provas de agregação da Ordem 
dos Advogados ou nos concursos para lugares de professores de direito nas universidades 
portuguesas). 
18 Com base no parecer do júri, mas podendo discordar do mesmo desde que o fundamente. 
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candidatos de acordo com o seu “mérito relativo”, considerando, em 40 %, a 

“avaliação curricular” e, em 60 %, “as anteriores classificações de serviço”19. 

Em síntese, o Estatuto dos Magistrados Judiciais, embora concretize em 

alguma medida como se processa o recrutamento dos juízes de segunda instância, 

acaba por nada dizer relativamente a dois pontos essenciais (e que são, de facto, os 

mais sensíveis e criticáveis nestes concursos), que ficam quase totalmente à mercê 

da discricionariedade do Conselho Superior da Magistratura: 

– que elementos devem ser considerados como relevantes (ou não) para essa 

“avaliação curricular” e em que medida (proporção) devem ser tidos em 

conta nessa “avaliação”; 

– que “classificações de serviço” devem ser consideradas nesta sede e como 

deverá ser efetuada a sua ponderação e transmutação num concreto valor 

numérico. 

 

3. Propostas da A.S.J.P. e o “Novo” (mas ainda não vigente) Estatuto 

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses, em Assembleia Geral, 

aprovou, por esmagadora maioria, um Projeto de Estatuto de Magistrados 

Judiciais, que esteve também na base da posterior negociação com o Ministério da 

Justiça e que teve algum reflexo nas alterações desse Estatuto aprovadas na 

Assembleia da República, mas que ainda não entraram em vigor. 

Uma vez que este projeto teve essa aprovação muito alargada20 e foi sempre 

utilizado como base negocial, subsequentemente, pela Associação Sindical dos 

Juízes Portugueses, entende-se que o mesmo não poderá deixar de ser entendido 

 
19 Só servindo a antiguidade como fator de desempate entre candidatos com o mesmo “mérito 
relativo”. 
20  E foi antecedido, no seio da anterior Direção Nacional da Associação Sindical dos Juízes 
Portugueses, de um amplo debate e confronto, nem sempre pacífico, de posições, acabando por ser 
submetido também ao sufrágio dos Associados da Associação Sindical dos Juízes Portugueses na 
referida Assembleia Geral. 
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como um ponto de partida para qualquer discussão sobre esta questão21, pelo que 

se passa a reproduzir o mesmo na parte que ora interessa22:  

 

“Artigo 66.º 
Modo de provimento 

1 – O provimento de vagas de magistrados judiciais dos tribunais da relação 
faz-se mediante concurso curricular entre juízes de direito. 

2 – O concurso curricular pode ser feito para todas as secções jurisdicionais e 
para o quadro complementar ou discriminadamente para qualquer das secções de 
especialização existentes nos tribunais da relação ou para o quadro complementar. 
 

Artigo 67.º 
Concurso 

1 – O concurso curricular é aberto por deliberação do Conselho Superior da 
Magistratura quando se verifique a existência e necessidade de provimento de vagas 
de juízes desembargadores ou daquelas que venham a ocorrer no prazo de dois anos. 

2 – O concurso compreende uma primeira fase, na qual o Conselho Superior 
da Magistratura, com a antecedência mínima de 90 dias relativamente à data 
previsível de abertura de vagas, por aviso publicado no Diário da República, declara 
aberto concurso curricular de acesso aos tribunais da relação e discrimina as vagas 
a concurso para cada secção jurisdicional de cada tribunal da relação e para o quadro 
complementar e uma segunda fase, na qual é realizada a avaliação curricular dos 
candidatos e efetuada a graduação final. 

3 – Salvo diversa deliberação do Conselho Superior da Magistratura são 
chamados a concurso o dobro dos juízes de direito face às vagas a concurso, 
classificados de Muito bom ou de Bom com distinção, na proporção de um Bom com 
Distinção para cada dois Muito Bom, que detenham maior antiguidade e não 
declarem renunciar à promoção. 

4 – Os requerimentos, com os documentos que os devam instruir, são 
apresentados no prazo de 20 dias, contado da data de publicação do aviso a que se 
refere o n.º 2, cabendo aos concorrentes indicar discriminadamente as vagas para 
que concorrem nos termos do artigo 66.º, n.º 2. 
 
 
 
 
 

 
21  Embora nunca de chegada, dado que não corresponde ao atual quadro legal, nem ao que 
previsivelmente estará, posteriormente, em vigor.  
22 Facilmente se alcançando que se procurou responder às críticas há muito existentes sobre a falta 
de critérios legais objetivos para a avaliação curricular e ao demasiado peso dado, nas graduações, 
às funções desempenhadas fora dos tribunais e ao currículo científico e académico dos candidatos, 
como melhor se exporá infra. 
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Artigo 68.º 
Avaliação curricular e graduação 

1 – Os concorrentes são selecionados para cada secção jurisdicional, podendo 
estar incluídos em mais do que uma jurisdição de acordo com as preferências 
enunciadas no seu requerimento. 

2 – A graduação faz-se segundo o mérito relativo dos concorrentes, tomando-
se globalmente em conta a avaliação curricular, com prévia observância do disposto 
no número seguinte e, nomeadamente, tendo em consideração os seguintes fatores: 

a) Anteriores classificações de serviço;  
b) Anos de exercício de função enquanto juiz de direito na jurisdição 

correspondente à secção jurisdicional para que concorre; 
c) Graduação obtida em concursos de habilitação ou cursos de ingresso em 

cargos judiciais; 
d) Atividade desenvolvida no âmbito forense ou no ensino jurídico; 
e) Trabalhos científicos realizados; 
f) Currículo universitário e pós-universitário; 
3 – Se nos tribunais da Relação não houver: 
a) Secção de família e menores, de comércio, de execução e de propriedade 

intelectual, os juízes de direito que se encontrem a exercer funções nessas secções 
consideram-se, para os efeitos previstos na alínea b) do número anterior, como em 
exercício de funções na secção cível; 

b) Secção de concorrência, regulação e supervisão e de instrução criminal, os 
juízes de direito que se encontrem a exercer funções nessas secções consideram-se, 
para os efeitos previstos na alínea b) do artigo anterior, como em exercício de funções 
na secção criminal. 

4 – Os critérios referidos nas alíneas d) a f) do número 2) não poderão ter um 
peso global superior a 10% do total. 

5 – Os concorrentes selecionados integram a segunda fase, na qual os seus 
currículos são apreciados por um júri com a seguinte composição: 

a) O presidente do Conselho Superior da Magistratura, que preside com voto 
de qualidade e que pode delegar no vice-presidente; 

b) Vogais: 
(i) Dois membros do Conselho Superior da Magistratura com a categoria de 

juízes desembargadores; 
(ii) Dois membros do Conselho Superior da Magistratura não pertencentes à 

magistratura, a designar por este órgão; 
(iii) Um professor universitário de Direito, com categoria não inferior à de 

professor associado, escolhido, nos termos do número seguinte. 
6 – O Conselho Superior da Magistratura solicita a cada uma das 

universidades, institutos universitários e outras escolas universitárias, públicos e 
privados, que ministrem o curso de Direito, a indicação, no prazo de 20 dias úteis, do 
nome de um professor de Direito, com a categoria de professor catedrático, 
procedendo, subsequentemente, à escolha do vogal a que se refere a subalínea iii) da 
alínea b) do n.º 5, por voto secreto, de entre os indicados. 
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7 – O júri emite parecer sobre cada um dos candidatos, o qual é tomado em 
consideração pelo Conselho Superior da Magistratura na deliberação sobre a sua 
graduação final, que deve ser especialmente fundamentada quando houver 
discordância em relação ao parecer do júri. 
 

Artigo 69.º 
Preenchimento de vagas 

1 – A graduação é feita para o quadro complementar e para cada secção 
jurisdicional existente nos tribunais da Relação. 

2- Os juízes de direito graduados são colocados, mediante concurso, nos 
movimentos judiciais subsequentes à graduação, com o limite temporal de dois anos, 
e sempre que se verifique a existência e a necessidade de provimento de vagas de 
juízes desembargadores.” 
 

Por sua vez, foi muito recentemente alterado, pela Lei n.º 67/2019, de 27 de 

agosto, o Estatuto dos Magistrados Judiciais, passando o mesmo, no momento em 

que entrarem em vigor essas alterações (1 de janeiro de 2020), a ter a seguinte 

redação, no que ora interessa:  

 

“Artigo 46.º 

Modo de provimento 

1 – O provimento de vagas de juízes desembargadores dos tribunais da Relação faz-se 

mediante concurso curricular, com prevalência do critério do mérito, entre juízes de direito. 

2 – Na definição das vagas é tomado em consideração o número de juízes desembargadores 

que se encontram em comissão de serviço. 

3 – O concurso curricular referido no n.º 1 é aberto por deliberação do Conselho Superior da 

Magistratura quando se verifique a existência e a necessidade de provimento de vagas de juízes 

desembargadores ou se admita que essa necessidade venha previsivelmente a ocorrer num prazo 

definido pelo Conselho Superior da Magistratura, em função das circunstâncias. 

 

Artigo 47.º 

Concurso 

1 – O concurso compreende duas fases: 

a) Na primeira, o Conselho Superior da Magistratura, com a antecedência mínima de 90 dias 

relativamente à data previsível de abertura de vagas, por aviso publicado no Diário da República, 

declara aberto concurso curricular de acesso aos tribunais da Relação; 

b) Na segunda, é realizada a avaliação curricular dos candidatos e efetuada a graduação final. 
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2 – Salvo deliberação diversa do Conselho Superior da Magistratura, são chamados a 

concurso o dobro dos juízes de direito face às vagas a concurso, classificados de Muito bom ou de 

Bom com distinção, na proporção de um Bom com distinção para cada dois Muito bom, que detenham 

maior antiguidade e declarem a sua vontade de concorrer à promoção. 

3 – Não havendo concorrentes classificados de Muito bom em número suficiente, são 

selecionados concorrentes classificados com Bom com distinção, e vice-versa. 

 

Artigo 47.º-A 

Avaliação curricular e graduação 

1 – Os concorrentes selecionados integram a segunda fase, na qual os seus currículos são 

apreciados por um júri com a seguinte composição: 

a) Presidente do júri, o presidente do Conselho Superior da Magistratura, que pode delegar 

no vice-presidente; 

b) Vogais: 

i) Se o presidente não delegar, o vice-presidente e um membro do Conselho Superior da 

Magistratura com a categoria de juiz desembargador, a escolher por este Conselho; 

ii) Se o presidente delegar, dois membros do Conselho Superior da Magistratura com a 

categoria de juízes desembargadores, a escolher por este Conselho; 

iii) Três membros do Conselho Superior da Magistratura, não pertencentes à magistratura, 

a escolher por este Conselho. 

2 – A graduação faz-se segundo o mérito relativo dos concorrentes, tomando-se globalmente 

em conta a avaliação curricular, com prévia observância do disposto no número seguinte e tendo em 

consideração, entre outros, os seguintes fatores: 

a) Anteriores classificações de serviço; 

b) Graduação obtida em concursos de habilitação ou cursos de ingresso em cargos judiciais; 

c) Currículo; 

d) Outros fatores que abonem a idoneidade dos concorrentes para o cargo a prover. 

3 – O júri emite parecer sobre cada um dos candidatos, o qual é tomado em consideração pelo 

Conselho Superior da Magistratura na deliberação sobre o projeto de graduação, que deve ser 

fundamentado quando houver discordância em relação a esse parecer. 

4 – As deliberações são tomadas por maioria simples de votos, tendo o presidente voto de 

qualidade. 

5 – O Conselho Superior da Magistratura adota as providências que se considerem 

necessárias à boa organização e execução do concurso e delibera sobre a graduação final. 
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Artigo 48.º 

Preenchimento de vagas 

1 – A graduação é válida pelo período definido pelo Conselho Superior da Magistratura, de um 

a três anos, para as vagas que vierem a ocorrer nesse período. 

2 – A colocação é efetuada mediante concurso, nos movimentos judiciais subsequentes à 

graduação, com o limite temporal decorrente do estabelecido no n.º 3 do artigo 46.º, e sempre que, por 

ocasião destes, se verifique a existência e a necessidade de provimento de vagas de juízes 

desembargadores. 

3 – O requerimento de admissão ao concurso a que se refere o número anterior pode ser feito 

para todas as secções jurisdicionais ou discriminadamente para qualquer das secções de 

especialização existentes nos tribunais da Relação. 

4 – A colocação nas secções de especialização tem preferencialmente em atenção o efetivo 

exercício de funções enquanto juiz de direito na jurisdição correspondente à secção de especialização 

para que concorre”. 

 

Como se alcança e prima facie, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses 

procurou, com as alterações propugnadas no seu Projeto de Estatuto de 

Magistrados Judiciais23, fixar os fatores concretos que devem ser utilizados para 

aferir o “mérito relativo” dos candidatos. 

Desses fatores avultavam, com um mínimo de 90%, as “anteriores 

classificações de serviço”, os ”anos de exercício de função enquanto juiz de direito 

na jurisdição correspondente à secção jurisdicional para que concorre” e a 

“graduação obtida em concursos de habilitação ou cursos de ingresso em cargos 

judiciais”, só podendo ter um valor relativo igual ou inferior a 10 %24 os restantes 

fatores aí previstos: “Atividade desenvolvida no âmbito forense ou no ensino 

jurídico”, “Trabalhos científicos realizados” e “Currículo universitário e pós-

universitário”. 

 
23 Para além de outras questões, que acabaram por ser acolhidas, mesmo que mitigadamente, na 
Assembleia da República, relativas à existência e atendibilidade da especialização por jurisdições 
no concurso curricular para os tribunais da Relação e ao aumentar a “validade” temporal desse 
concurso, evitando que existam concorrentes que tenham que se submeter, anualmente, a vários 
concursos deste tipo. 
24 Respondendo, justamente, às críticas já referidas em como se dava um demasiado peso relativo a 
estes fatores nos anteriores concursos curriculares. 
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Finalmente, no Estatuto agora alterado, definem-se também os fatores a 

considerar neste âmbito, mas de forma diversa da pretendida pela Associação 

Sindical dos Juízes Portugueses, correspondendo antes a: “a) Anteriores 

classificações de serviço; b) Graduação obtida em concursos de habilitação ou 

cursos de ingresso em cargos judiciais; c) Currículo; d) Outros fatores que abonem 

a idoneidade dos concorrentes para o cargo a prover”. 

O “Novo” Estatuto não efetua também qualquer hierarquização ou fixação 

do peso relativo desses fatores, correspondendo a última alínea a uma espécie de 

cláusula geral em que poderão caber múltiplos (“outros”) fatores, o que é ainda 

mais ampliado por se usar um conceito indeterminado (“idoneidade”) de muito 

difícil definição e delimitação, acabando por manter quase o status quo ante e 

intocado o papel (demasiadamente discricionário) do Conselho Superior da 

Magistratura na concretização e aplicação destes “fatores”25. 

 

4. Último concurso – apreciação crítica 

Quanto à forma concreta como o Conselho Superior da Magistratura vem 

interpretando e aplicando, nesta matéria concreta, o Estatuto dos Magistrados 

Judiciais atualmente vigente, iremos considerar, por ser também paradigmático26 

e similar, aparentemente, a anteriores avisos, o Aviso de Abertura do 8.º Concurso 

Curricular de Acesso aos Tribunais de Relação, publicado no Diário da República, 

2.ª série, n.º 220, de 15 de novembro de 2018, pp. 30559 e 30560, em que consta, 

além do mais, o seguinte: 

 

 

 

 
25 Podendo também haver variações muito grandes na sua aplicação pelas diferentes composições 
do Conselho Superior da Magistratura, levando a que os juízes não saibam, com alguma 
estabilidade, o que lhes é pedido em concreto para passarem a exercer funções nos tribunais de 
segunda instância, o que seria de evitar e poderia ter sido acautelado se tivesse havido uma maior 
concretização e adequada valorização legal do peso relativo destes fatores. 
26 E corresponder ao mais recente “estado da arte” do início deste tipo de concursos pelo Conselho 
Superior da Magistratura. 
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“13) A avaliação curricular é efetuada de acordo com os seguintes critérios, 
globalmente ponderados: 

a) Graduação obtida no curso de formação para ingresso na magistratura 
judicial, com ponderação entre 1 e 4 pontos, nos seguintes termos: 

i) Concorrentes integrados no 1.º quarto da graduação com 4 pontos, no 2.º 
quarto com 3 pontos, no 3.º quarto com 2 pontos e no 4.º quarto com 1 ponto; 

ii) Quando o quociente da divisão do número de graduados por quatro não 
coincidir com um número inteiro, o mesmo será arredondado para a unidade 
superior; 

b) Currículo universitário e pós-universitário em áreas jurídicas, até ao limite 
máximo de 5 pontos, do seguinte modo: 

i) Nota final de licenciatura de 10 e 11 valores — 1 ponto; 
ii) Nota final de licenciatura de 12 e 13 valores — 2 pontos; 
iii) Nota final de licenciatura de 14 e 15 valores — 3 pontos; 
iv) Nota final de licenciatura igual ou superior a 16 valores — 4 pontos; 
v) Mestrado científico, em área jurídica, com notação superior a 14 valores, 

desde que com mais-valia e relevo para as funções de magistrado judicial — acresce 
0,5 ponto; 

vi) Doutoramento, em área jurídica, com mais-valia e relevo para as funções 
de magistrado judicial — acresce 1 ponto; 

§ Único. Não são pontuados os graus académicos que sejam obtidos em áreas 
não jurídicas. 

c) Trabalho científico publicado — aquele que seja publicado com edição em 
livro ou revista de formato eletrónico, aqui não se compreendendo o que seja 
exclusivamente divulgado em sítio da Web, mesmo que institucional, nem os 
documentos produzidos como meros instrumentos de suporte a apresentações 
(“Powerpoint” ou formato semelhante) — que verse matérias de natureza jurídica, 
com ponderação até ao máximo de 3 pontos, não se englobando nesta categoria os 
trabalhos que correspondam ao exercício específico da função, nem os que sejam ou 
tenham sido apresentados para a obtenção de títulos académicos (mestrado ou 
doutoramento), tomando-se em consideração a natureza do trabalho, a 
especificidade das matérias, a qualidade e o interesse científico, o modo de exposição 
e de abordagem das matérias tratadas. 

§ Único. Os trabalhos que, não sendo forenses, não se insiram como trabalho 
científico publicado nos termos referidos no ponto 7) e nesta alínea, são 
considerados, exclusivamente, na seguinte alínea d); 

d) Atividades coevas da judicatura exercidas no âmbito forense ou no ensino 
jurídico, com ponderação entre 0 e 5 pontos, nos seguintes termos: 

i) No âmbito forense relevam-se as funções exercidas no âmbito do Conselho 
Superior da Magistratura, designadamente Vogal, Juiz Secretário ou Inspetor 
Judicial, ou ainda, o exercício de funções como Chefe ou Membro do Gabinete de 
Membros do Governo da área da Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça ou do 
Conselho Superior da Magistratura, o exercício de funções como Juiz Presidente de 
Comarca nos termos do artigo 92.º da Lei de Organização do Sistema Judiciário, 
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aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, o exercício das funções de juiz 
coordenador nos termos da mesma lei, a docência no Centro de Estudos Judiciários, 
o exercício de funções de assessoria aos tribunais superiores e as funções de Juiz em 
Tribunal Internacional (v. g. Tribunal Europeu dos Direitos do Homem), com 
ponderação entre 0 e 3,5 pontos; 

ii) No ensino jurídico enquadram-se a docência universitária e outras 
intervenções, ainda que sem caráter de permanência, mas que possam assumir a 
natureza de ensino jurídico, como a lecionação no âmbito da formação de 
profissionais do foro ou nas ações de formação complementar, com ponderação 
entre 0 e 1,5 pontos. 

e) Outros fatores que abonem a idoneidade dos concorrentes para o cargo a 
prover, com ponderação entre 0 e 63 pontos, designadamente: 

i) O nível dos trabalhos forenses apresentados, tendo em conta os 
conhecimentos e o domínio da técnica jurídica revelados na resolução dos casos 
concretos; a capacidade de apreensão das situações jurídicas em apreço; a 
capacidade de síntese na enunciação e resolução das questões; a clareza e 
simplicidade da exposição e do discurso argumentativo; e a capacidade de 
convencimento decorrente da qualidade e originalidade da argumentação crítica 
utilizada na fundamentação das decisões, com ponderação entre 0 e 24 pontos; 

ii) A capacidade de trabalho, ponderando a quantidade e a qualidade do 
serviço prestado, com ponderação entre 0 e 24 pontos; e 

iii) O grau de empenho na formação contínua como magistrado, com 
ponderação entre 0 e 3 pontos. 

iv) O prestígio profissional e cívico, tendo em consideração, para além dos 
demais fatores relevantes, a contribuição para a melhoria do sistema de justiça, para 
a formação nos tribunais de novos magistrados e a dinâmica revelada nos lugares 
em que exerceu as funções; a independência, isenção e dignidade de conduta; a 
serenidade e reserva com que exerce a função; a capacidade de relacionamento 
profissional, com ponderação entre 0 a 12 pontos; 
 14) O registo disciplinar é ponderado negativamente com dedução, em função 
da sua gravidade, até ao máximo de 20 pontos (negativos), incluindo situações de 
extinção da sanção disciplinar pelo decurso do período de suspensão, ainda que com 
declaração de caducidade. 

15) A ponderação das anteriores classificações de serviço será operada tendo 
por referência o resultado dos últimos dois atos de avaliação. 

i) A última avaliação será considerada na proporção de 2/3 (dois terços) e a 
penúltima avaliação na proporção de 1/3 (um terço), tendo em conta as seguintes 
pontuações: 

Suficiente — 60 (sessenta) pontos; 
Bom — 80 (oitenta) pontos; 
Bom com Distinção — 100 (cem) pontos; 
Muito Bom — 120 (cento e vinte) pontos. 
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ii) Quando a média ponderada das duas últimas avaliações tenha como 
resultado um número racional decimal, será convocada a regra matemática de 
arredondamento na numeração decimal NP 37. 

16) Após a realização da defesa pública do currículo e da análise curricular 
das candidaturas dos diversos concorrentes, o júri do concurso emite parecer sobre 
cada um dos candidatos, que é tomado em consideração pelo Plenário do Conselho 
Superior da Magistratura ao aprovar a deliberação definitiva, na qual procede à 
graduação dos mesmos, de acordo o disposto no artigo 47.º, n.os 6 e 7 do EMJ. 

17) Para os efeitos de admissão referidos em 4) e de graduação referidos em 
15) e 16) são consideradas apenas as classificações homologadas à data da publicação 
do presente Aviso no Diário da República. 

18) A graduação final é feita independentemente da antiguidade de cada um 
dos concorrentes, funcionando esta como critério de desempate em caso de 
igualdade de pontuação”. 

 

Finalmente e no âmbito também do 8.º Concurso Curricular de Acesso aos 

Tribunais de Relação, “Para conformação dos critérios do «Aviso», o Júri entende: 

– Não pontuar os graus académicos em áreas não jurídicas; 

– No item «grau de empenho na formação contínua como magistrado» é 

valorada a sua expressão e relevância; 

– No item «grau de empenho na formação contínua como magistrado» 

valorar a frequência de cursos de pós-graduação ou de cursos de 

especialização, desde que as mesmas se tenham verificado em momento 

posterior à nomeação do concorrente como juiz; 

– Pontuar, no item «grau de empenho na formação contínua como 

magistrado» a pós-graduação classificada e o mestrado com notação não 

superior a 14 (catorze) valores; 

– Não pontuar como “atividade coeva da judicatura”, no âmbito forense, o 

exercício de funções como presidente de Tribunal, por não corresponder ao 

cargo de Juiz Presidente de Comarca; 

  – Pontuar como “atividade coeva da judicatura”, no âmbito forense, 

o exercício da função de assessoria em tribunais superiores; 

– Pontuar como “atividade coeva da judicatura”, no âmbito forense, o 

exercício das funções de formação de auditores de justiça e juízes 



O recrutamento dos juízes dos tribunais de segunda instância em Portugal… 
   

José Joaquim Fernandes Oliveira Martins 

 
  

 

 Online, fevereiro de 2020 | 19 

estagiários, bem como atividades de formação de magistrados em 

cooperação internacional; 

– Pontuar como “atividade coeva da judicatura”, no âmbito forense, a 

integração nos júris das provas de admissão ao Centro de Estudos 

Judiciários; 

– Pontuar como “atividade coeva da judicatura”, no âmbito forense, a 

integração em órgãos de gestão das comarcas e do Centro de Estudos 

Judiciários; 

– Pontuar no âmbito do “prestígio profissional e cívico” as obras publicadas 

destituídas de finalidade didática, desde que não tenham sido consideradas 

para efeitos das alíneas c) e d) do ponto 13) do Aviso de Abertura; 

– Pontuar como “trabalho científico publicado” apenas o que, como tal, seja 

qualificado e apresentado pelo candidato, verificados que sejam os demais 

requisitos constantes do Aviso; 

– Pontuar no âmbito do “grau de empenho na formação contínua como 

magistrado”, a frequência/aptidão no curso para Juiz Presidente. 

– Convocar a regra matemática de arredondamento na numeração decimal 

– NP 37 – tal como referido no ponto 15), ii) do Aviso de Abertura, quando a 

média ponderada das duas últimas classificações de serviço tenha como 

resultado um número racional decimal”. 

Fazendo uma apreciação crítica dos critérios para a avaliação curricular 

fixados neste Aviso, fica-se logo com uma ideia da complexidade da mobilização e 

aplicação concreta dos mesmos, repartidos por múltiplos subcritérios diversos, 

assentes, em larga medida, numa ampla subjetividade do júri27, cuja deliberação 

final será sempre de nada fácil apreensão, nos seus fundamentos, pelos 

 
27 Como, verbi gratia, o “prestígio profissional e cívico”, perguntando-se, assim, em que consiste em 
concreto esse “prestígio” (em especial o cívico) e como poderá um júri, com esta composição, dizer 
que um juiz é mais “prestigiado”, nestas duas vertentes, do que outro (fá-lo-á com recurso aos 
relatórios de inspeção? que pouco dizem a esse respeito ou se bastam com fórmulas tabeliónicas e 
genéricas, ou dependerá do próprio conhecimento que o júri tem dos concorrentes e do seu 
percurso pessoal e profissional?). 
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concorrentes a este concurso 28  (e por todos os juízes portugueses) e que 

dificilmente poderia ser sindicável pelos mesmos. 

Por sua vez, dá-se demasiado destaque e peso específico a esses critérios 

mais subjetivos29, que são deixados quase totalmente na mão do Júri e que este 

concretiza, também, na própria graduação, de uma forma que não permite, muitas 

vezes, o saber o que distinguiu entre os candidatos na atribuição de “notas” muito 

diversas nos mesmos critérios. 

Finalmente, este Aviso, tal como anteriores, valoriza muito (demasiado) 

positivamente o desempenho de funções por juízes fora dos tribunais (naquilo que 

é referido, numa expressão algo infeliz, a “Atividades coevas da judicatura”) 

acabando por conduzir a alguns fenómenos que já se vêm presenciando (e 

intensificando) que consistem na procura (em verdade, quase que numa corrida) 

de comissões de serviço ou de nomeação para certas funções que “dão mais pontos” 

do que o “simples” exercício de funções como juiz. 

Ora, quando alguém escolhe o (socialmente imprescindível e 

comunitariamente muito importante) múnus de ser juiz, fá-lo (rectius, deveria 

fazê-lo) por querer dedicar-se ao exercício da jurisdição nos tribunais, dado que é 

aí, na apreciação dos casos concretos, que se é verdadeiramente juiz e é para essa 

função específica que existem juízes nos diversos sistemas judiciários. 

Se, em todos esses sistemas, existe depois a necessidade de os juízes se 

“multiplicarem”, muitas vezes, em outros papéis (formadores, inspetores, 

presidentes, etc.), a verdade é que esses juízes não devem ser melhor avaliados e 

graduados nesta sede só por terem “saído” dos tribunais e se dedicarem a funções 

 
28 Pelo que também dificilmente ficarão convencidos e conformados com o resultado final deste 
concurso. 
29 Quando, em verdade, “a promoção na carreira judicial deve, necessariamente, estar ligada a 
critérios objetivos” – JOSÉ IGREJA MATOS, JOSÉ MOURAZ LOPES, LUÍS AZEVEDO MENDES E NUNO COELHO, 
Manual de Gestão Judicial, Coimbra, 2015, p. 120, como resulta também claro da Recomendação (R) 
94 12 do Comité de Ministros do Conselho da Europa, consultada, em inglês, em 
https://www.euromed-justice.eu/en/system/files/20090123125232_recR%2894%2912e.pdf, onde se 
escreve que “Todas decisões que digam respeito à carreira profissional de juízes devem basear-se 
em critérios objetivos e a seleção e a carreira dos juízes deve basear-se no mérito, considerando as 
suas qualificações, integridade, competência e eficiência” (tradução do autor). 

https://www.euromed-justice.eu/en/system/files/20090123125232_recR%2894%2912e.pdf
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diversas, também importantes, mas na maioria das vezes com um muito menor 

grau de exigência e de esforço e que exorbitam totalmente do âmago da função 

jurisdicional qua tale. 

Aliás, ao privilegiar, neste âmbito, esta “saída” (ou até “fuga”) dos juízes dos 

próprios tribunais está-se a dar um péssimo sinal para todos os juízes (atuais e 

futuros): que vale mais procurarem ir para outras funções, não jurisdicionais, fora 

dos tribunais do que manterem-se a trabalhar quotidiana e arduamente nos 

mesmos, dado que só assim se verão “recompensados” na sua posterior promoção 

à Relação30, em que ultrapassarão os candidatos que se quiseram sempre manter a 

contribuir efetivamente para a realização concreta da justiça nos tribunais. 

Pensando, de resto, na quantidade de comissões de serviço (judiciais e não 

judiciais) que existem atualmente e que vem até sendo renovadas fora dos limites 

legais (gerais) fixados no Estatuto dos Magistrados Judiciais31, bem como na falta 

de juízes nalguns tribunais, não se considera que seja possível manter esta situação 

de verdadeiro “privilégio” conferido a quem está fora da judicatura há muitos anos 

(mas sempre com um pé na mesma para o que der e vier), que assenta na 

nomeação, na maioria dos casos, por convite ou indicação pessoal, sem qualquer 

concurso ou outro critério que não seja quase totalmente subjetivo. 

Penso, pois, que seria importante reverter este estado de coisas, que leva a 

que o “produto final” destes concursos seja visto, há muito, com grande 

desconfiança (e até desprezo e escárnio) pelos próprios concorrentes e por todos 

 
30 E nas próprias inspeções, dado que o exercício destas funções é tido em conta, sempre em favor 
dos inspecionandos, nas mesmas, até pelo facto de ser muito difícil inspecionar o serviço dum juiz 
que não o é verdadeiramente aquando dessa inspeção… 
31 Sendo importante ponderar criticamente, no âmbito do Conselho Superior da Magistratura, se 
deverá ser autorizada a colocação de juízes em algumas comissões de serviço não judiciais ou em 
funções no estrangeiro, até por haver uma evidente falta de juízes em muitos tribunais, na primeira 
e na segunda instância (pelo que essas colocações acabam por prejudicar os colegas e o próprio 
sistema judicial português, que nada ganha com as mesmas e evitando casos, bem conhecidos por 
todos, de juízes que passam anos sucessivos (ou até décadas sucessivas…) em sucessivas comissões 
de serviço fora dos tribunais (ou só regressando aos mesmos por pouco tempo para partir logo de 
seguida para uma nova comissão).  
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os juízes, que não aceitam e se conformam com os resultados do mesmos32, sendo 

também praticamente impossível que impugnem judicialmente o desfecho desses 

concursos com sucesso33. 

Efetivamente e em síntese, este tipo de Aviso acaba por ser, em regra, um 

“prémio” a quem menos se dedica a funções não (ou não totalmente) jurisdicionais, 

pondo em causa a própria prevalência do critério do mérito, que deveria radicar 

antes e resultar da própria jurisdição exercida de forma efetiva e não da colocação 

noutros cargos, mesmo que muito importantes e relevantes, mas que não 

correspondem à administração da justiça a casos concretos. 

De resto, não é só em Portugal34 que se vem verificando este problema (que 

nunca foi enfrentado verdadeiramente pelo próprio Conselho Superior da 

Magistratura), o mesmo sucedendo noutros países, como França: “Um estudo 

bastante interessante sobre as estratégias profissionais dos juízes na procura de 

uma carreira progressiva e prestigiante foi desenvolvido por Bodiguel (1991), 

também em França. Neste estudo, Bodiguel analisa a celeridade da progressão dos 

juízes, apontando para duas dimensões fundamentais no processo de definição da 

carreira profissional: a mobilidade compensada pela ocupação de lugares 

estratégicos e a progressão por antiguidade (salarial e/ou categoria), que por sua 

vez comporta duas vertentes – uma mobilidade gradual ou, pelo contrário, uma 

mobilidade acelerada e sistemática mais baseada no mérito em forma de 

recompensa pelo tempo de carreira. Combinando esta análise com fatores relativos 

 
32 Sejamos claros, muitos juízes conhecem bem o trabalho dos concorrentes e sabem bem, por lhes 
terem sucedido ou terem deparado com várias decisões suas, quais os candidatos mais aptos para a 
promoção, pelo que o serem confrontados com resultados de concursos totalmente desconformes 
com esse conhecimento prévio implica que não possam aceitar como boa a forma como se chegou 
a esse resultado final, em que ótimos candidatos ficam muito para trás de juízes que se dedicaram, 
apenas, anos a fio a funções não jurisdicionais, à obtenção de currículo que lhes sirva nesta sede e 
ao “cultivar” de uma rede de contactos que lhes valha nesta e noutras matérias (como nas próprias 
nomeações para essas outras funções). 
33 É verdade que têm havido impugnações com relativo sucesso, alterando, por exemplo, os pontos 
parciais atribuídos em alguns critérios, mas sem que, ao que saibamos, tenham sido suficientes para 
permitir a promoção de candidatos preteridos em favor de outros. 
34 V., sobre a avaliação e promoção de juízes noutros países europeus, CARLOS GÓMEZ LIGÜERRE, 
Juízes na Europa: Formação, seleção, promoção e avaliação, passim, retirado de 
https://www.ffms.pt/FileDownload/01a3df5c-2d50-42c7-b4ef-27aca3e90aa3/juizes-na-europa. 

https://www.ffms.pt/FileDownload/01a3df5c-2d50-42c7-b4ef-27aca3e90aa3/juizes-na-europa
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à origem social, formação profissional e percurso académico, o autor elenca cinco 

categorias de estratégias: políticas, gestionárias, clássicas, de promoção e de 

sobrevivência”35. 

 

5. Pistas e propostas para um novo paradigma de recrutamento dos 

juízes de tribunais de segunda instância 

Depois de se apreciar o status quo atual, cumpre, no que não será nunca 

uma tarefa fácil, dar pistas para alterar este (triste) estado de coisas, partindo, 

desde logo, do quadro legal que iniciará a sua vigência em 2020. 

Como já se referiu supra e de acordo com as alterações recentes ao Estatuto 

dos Magistrados Judiciais, a graduação dos concorrentes far-se-á “tomando-se 

globalmente em conta a avaliação curricular”, considerando vários fatores, entre 

os quais se podem incluir36: “a) Anteriores classificações de serviço; b) Graduação 

obtida em concursos de habilitação ou cursos de ingresso em cargos judiciais; c) 

Currículo; d) Outros fatores que abonem a idoneidade dos concorrentes para o 

cargo a prover”. 

Quanto a este primeiro fator, seria importante, de facto, que fosse 

considerado todo o percurso classificativo dos candidatos (devendo sempre 

assegurar-se, de todo o modo, que se possam igualar, o mais possível, o número de 

inspeções dos vários candidatos37) e não apenas as suas duas últimas classificações, 

como sucede atualmente, evitando que fossem equiparados candidatos que 

 
35 ANTÓNIO CASIMIRO FERREIRA (COORDENADOR), JOÃO PAULO DIAS, CONCEIÇÃO GOMES, MADALENA 

DUARTE, PAULA FERNANDO E ALFREDO CAMPOS, Contextos e desafios de transformação das 
magistraturas: o contributo dos estudos sociojurídicos, p. 48, retirado de 
https://estudogeral.sib.uc.pt//bitstream/10316/79911/1/Contextos%20e%20desafios%20da%20tran
sforma%c3%a7%c3%a3o%20das%20magistraturas.pdf. 
36 Tratando-se, claramente e pelo uso da expressão “entre outros”, de um elenco não fechado, 
podendo também ser considerados outros fatores não expressamente referidos no Estatuto. 
37 Sendo, igualmente, absolutamente necessário que seja revisto o sistema de inspeções ao serviço 
dos juízes, por forma a tornar a sua avaliação mais homogénea, transparente e objetiva, sem o que 
se manterão, neste concurso curricular, algumas injustiças (relativas ou absolutas) que têm sido 
praticadas em anteriores inspeções. 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/79911/1/Contextos%20e%20desafios%20da%20transforma%c3%a7%c3%a3o%20das%20magistraturas.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/79911/1/Contextos%20e%20desafios%20da%20transforma%c3%a7%c3%a3o%20das%20magistraturas.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/79911/1/Contextos%20e%20desafios%20da%20transforma%c3%a7%c3%a3o%20das%20magistraturas.pdf
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tivessem tido notas muito diversas ao longo da sua carreira e que apenas tivessem 

coincidido nas mesmas notações nas duas últimas inspeções38. 

Relativamente ao segundo fator (“Graduação obtida em concursos de 

habilitação ou cursos de ingresso em cargos judiciais”) o mesmo tem sido 

equiparado também à nota final da Licenciatura ou Mestrado exigido para o 

ingresso na magistratura, entendendo-se que essa notação deve também ser tida 

em conta neste âmbito, embora talvez com uma menor relevância do que a 

graduação final do Centro de Estudos Judiciários39. 

De facto, apesar das reservas que se possam ter quanto à graduação obtida 

no curso de formação no Centro de Estudos Judiciários e à nota final da 

Licenciatura, até porque passaram já muitos anos desde as mesmas aquando da 

realização deste concurso, a verdade é que se tratam de elementos objetivos, que 

dizem respeito ao desempenho dos candidatos durante vários anos (na 

Universidade e no Centro de Estudos Judiciários) e em situações de aprendizagem 

ligadas diretamente às funções de juiz. 

 
38 Até porque esse percurso inspetivo global reflete melhor, em regra, o mérito dos candidatos e 
permite também fazer um melhor juízo de prognose quanto ao que se poderá esperar desses juízes 
se forem colocados na segunda instância. De todo o modo e como se menciona no corpo do texto, 
dever-se-ia também adotar uma fórmula que não permitisse que obtivessem uma maior pontuação 
os candidatos com um maior número de inspeções e unicamente por esse facto, dado que haverá, 
muitas vezes, discrepâncias entre o número de inspeções a que foram submetidos os diversos 
concorrentes. 
39 Num momento inicial, defendi que o peso relativo destas duas graduações/notações deveria ser 
idêntico, como vinha sucedendo nos últimos concursos, mas ponderando melhor esta questão, 
parece que será melhor privilegiar a graduação efetuada no Centro de Estudos Judiciários, uma vez 
que, prima facie, só é essa graduação é que é referida expressamente no texto legal. De resto, face 
também à diversidade de instituições universitárias que ministram a licenciatura (atualmente, pós-
Bolonha, o mestrado) em Direito em Portugal, à variação de notas entre as mesmas ou até à própria 
evolução temporal dessas notas (havendo recentemente, parece-me e num juízo empírico, um 
maior número de médias mais elevadas do que anteriormente), não se vê que se deva dar um 
destaque superior ou até idêntico à média classificativa dos cursos de Direito dos concorrentes. 
Aliás, os candidatos frequentaram o Centro de Estudos Judiciários já depois do curso universitário 
(mais recentemente, portanto), sendo também aí avaliados por docentes que são magistrados e 
tendo as atividades letivas no Centro de Estudos Judiciários e nos próprios tribunais um enfoque 
muito mais prático e destinado à sua aplicação futura, pelo que a sua graduação no final da sua 
formação no Centro de Estudos Judiciários é um sinal (mesmo não sendo, claro, mais do que um 
sinal, mas um sinal muito mais claro, afigura-se, do que a nota final da sua anterior licenciatura ou 
mestrado) do que poderá ser o seu desempenho futuro enquanto magistrado judicial, na primeira 
e também na segunda instância. 
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Desta forma, entende-se que deverão ser valorizados estes dois critérios já 

constantes do último Aviso, mesmo dando agora uma maior valorização à 

graduação final do Centro de Estudos Judiciários, até por se dever dar sempre, 

quando possível, preferência e maior valor relativo a fatores que, como estes, são 

objetivos e facilmente mensuráveis e comparáveis. 

Entende-se também, pelos mesmo motivos, que se deve manter a 

valoração40 dos mestrados e doutoramentos, dado que o facto de um candidato ter 

obtido esse grau académico significará, em geral, que tem conhecimentos 

científicos superiores na área académica abordada, tendo o seu saber (e o seu labor) 

sido validado e reconhecido por uma instituição universitária, o que não é 

despiciendo e pode indiciar que terá melhores condições para exercer funções em 

tribunais de segunda instância. 

Mais difícil será saber como deve ser valorado e apreciado o “currículo” dos 

candidatos, devendo, desde logo e como propugnado pela Associação Sindical dos 

Juízes Portugueses, ser reduzido em muito o seu valor total relativo e tentar que a 

sua apreciação seja o mais objetiva possível. 

 De resto, na versão inicial das propostas do Grupo de Reflexão já referido, 

as comissões de serviço judiciais deixariam de ser valorizadas enquanto tal (tal 

como as próprias comissões de serviço não judiciais), mas apenas por serem 

equiparadas a tempo de efetivo de serviço (o que nem sequer ocorreria com as 

comissões de serviço não judiciais, que, na versão final, seriam já consideradas, mas 

com uma menor valorização), dado que o tempo de serviço efetivo nos tribunais 

seria muito valorado nesta sede, o que se afigurava ser uma boa e feliz ideia, que 

viria quebrar (e bem) com todo o paradigma anterior de hipertrofiar a valia das 

comissões de serviço (judiciais ou não judiciais), acabando por desvalorizar a 

“dedicação exclusiva” aos tribunais. 

 
40 Muito reduzida nos últimos concursos, apesar do que muitas vezes se ouve dizer, erradamente, 
a este respeito. 
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De todo o modo, dado que as comissões de serviço não judiciais sempre 

foram equiparadas, em geral, a serviço efetivo nos tribunais, esta solução poderia 

ser de constitucionalidade duvidosa quanto às mesmas, até por violação do 

princípio da confiança e das expectativas legítimas dos juízes colocados nesses 

lugares por indicação ou com o assentimento do Conselho Superior da 

Magistratura. 

Aceitando-se este princípio geral, que constituiria, apropriando-se, para 

este âmbito concreto, a expressão de THOMAS S. KUHN41, uma verdadeira “revolução 

científica” ou antes, na terminologia de BACHELARD, uma enorme “rutura 

epistemológica”42 de valorização da efetividade de funções e de não consideração 

das comissões de serviço judiciais e não judiciais como autonomamente 

valorizáveis nesta sede, compreendia-se que não tivessem qualquer repercussão na 

graduação várias das comissões judiciais referidas nos anteriores avisos de 

abertura, bem como o próprio exercício de funções na Associação Sindical dos 

Juízes Portugueses.  

Todavia, poder-se-ia também ter seguido outro caminho, que era já o 

defendido pela Associação Sindical dos Juízes Portugueses, no seu Projeto de 

Estatuto, que seria o de considerar estas comissões de serviço na avaliação 

curricular (em particular quando estiverem em causa comissões de serviço a 

preencher por concurso aberto a todos os juízes e ligadas umbilicalmente ao 

exercício da função jurisdicional43), mas reduzindo drasticamente, tal como sucede 

com outros elementos alheios à jurisdição, o seu valor relativo. 

 
41  THOMAS S. KUHN, A estrutura das revoluções científicas, retirado de 
https://fenix.ciencias.ulisboa.pt/downloadFile/1407512322506995/thomas_kuhn_estrutura_das_re
volucoes_cientificas1962%202006.pdf 
42 MARCOS ANTÓNIO MARTINS LIMA E MARCOS MARINELLI, A epistemologia de Gaston Bachelard: uma 
ruptura com as filosofias do imobilismo, consultado  em 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/viewFile/2178-4582.2011v45n2p393/22358 
43 Existem, como se sabe, uma série de lugares que deverão ser preenchidos, por imposição legal, 
por juízes em comissão de serviço e que não poderão ser prejudicados por aí terem sido colocados. 
Questão diversa é saber se todas as comissões de serviço devem ser valorizadas positivamente neste 
concurso (e em que medida) e como se explica que um juiz que se quis manter a trabalhar nos 
tribunais se veja ultrapassado por colegas que estiveram fora dos mesmos e que estarão, em geral, 

https://fenix.ciencias.ulisboa.pt/downloadFile/1407512322506995/thomas_kuhn_estrutura_das_revolucoes_cientificas1962%202006.pdf
https://fenix.ciencias.ulisboa.pt/downloadFile/1407512322506995/thomas_kuhn_estrutura_das_revolucoes_cientificas1962%202006.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/revistacfh/article/viewFile/2178-4582.2011v45n2p393/22358
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Parece-me, de toda a forma, que seria muito mais coerente a proposta inicial 

de não consideração autónoma e suplementar de algumas funções em detrimento 

doutras, dado que todas elas integram o currículo dos candidatos e devem, se se 

fizer esta opção da sua consideração autónoma, ser vistas como um todo e 

consideradas na sua globalidade nessa avaliação curricular. 

De resto, este sistema híbrido acaba por levantar várias questões, limitando-

nos a formular algumas, por forma a mostrar também o absurdo de parte 

das soluções propostas no âmbito deste Grupo de Reflexão: 

– o elenco de funções deve ser fechado ou meramente indicativo?; 

– pode o exercício de funções como formador nos tribunais ser totalmente 

equiparado, sem mais, a esse exercício no Centro de Estudos Judiciários?44; 

– o exercício de funções como Juiz Presidente de Comarca torna um juiz 

mais apto para o exercício de funções nos tribunais de segunda instância?45; 

 

Em suma, entende-se que das duas, uma:  

– ou se mantém a não consideração autónoma do exercício de cargos pelos 

juízes candidatos, 

– ou, então, reduz-se muito a sua valorização, sendo considerados, 

globalmente, todos esses cargos, mas dando preponderância valorativa aos 

cargos exercidos na sequência de um processo concursivo ou eletivo, 

incluindo nas associações representativas da magistratura judicial, e que 

 
pior habilitados, por terem estado mais desligados da atividade judicial, para exercerem funções em 
tribunais de recurso. 
44 Sendo que os formadores do Centro de Estudos Judiciários são escolhidos por concurso e exercem 
funções exclusivamente no Centro de Estudos Judiciários, enquanto que os formadores nos 
tribunais são escolhidos por convite, com base muitas vezes em critérios geográficos ou de 
disponibilidade/proximidade existencial mais do que, propriamente, na aptidão para essas funções, 
mantendo-se em pleno exercício de funções nos tribunais. 
45 Recorde-se que a “escolha” dos atuais Presidentes decorreu de forma muito conturbada e que só 
diminuiu, em muito, a sua legitimidade para o exercício dessas funções, que são, essencialmente 
(ou, em verdade, unicamente), administrativas, pelo que nada ou quase nada retiram das mesmas 
para o exercício da jurisdição em tribunais de segunda instância, ao contrário do que sucede, por 
exemplo, com os assessores em tribunais de recurso, cujas funções são totalmente desvalorizadas 
nestas últimas propostas do Grupo de Reflexão. 
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estejam ligados ao sistema judicial e ao exercício de funções jurisdicionais e 

que tornem os candidatos mais aptos para exercerem funções nos tribunais 

de segunda instância46. 

Se essa segunda opção for tomada, entende-se, como já resulta do exposto, 

ser perfeitamente justo que seja também valorizado o exercício de funções na 

Associação Sindical dos Juízes Portugueses, dado que as mesmas são sempre 

exercidas por via do voto de uma elevada percentagens de juízes, nunca a tempo 

integral e sempre no interesse comum de todos os juízes. 

Aliás, se o exercício dessas funções poderá sempre ser valorizado em sede 

inspetiva (mas será que o é efetivamente?), ao contrário do que sucede com 

comissões de serviço que retiram juízes dos tribunais?), a verdade é que, para os 

juízes com classificações mais elevadas (de “mérito”) isso pouco (ou nada) 

importará, sendo que, como resulta claro deste último concurso curricular, as 

mesmas são quase totalmente desconsideradas quando comparadas com outras 

funções, algumas das quais pouco dignas ou até pouco recomendáveis e sem 

qualquer ligação, por mais remota que seja, com o sistema judicial. 

Considera-se também, como defendido neste Grupo de Reflexão, que não 

deverá ser valorada positivamente a lecionação em instituições universitárias, até 

porque estamos perante, de facto, situações que em essa lecionação não está 

relacionada com o exercício de funções jurisdicionais (nada fazendo crer que dessa 

lecionação resulte um melhor desempenho de funções nos tribunais de segunda 

instância por parte do candidato) ou em que resulta de convites individuais, por 

motivos não sindicáveis e que acabam até por favorecer os juízes com melhores 

ligações pessoais e profissionais e mais próximos dos centros urbanos e de poder. 

Por último, cumpre referir que esta mudança brusca de paradigma, a 

corporizar-se num dos próximos avisos, vai implicar uma grande alteração das 

 
46  Numa formulação mais genérica, mas também o mais objetiva e “mensurável” possível que 
permita ao júri distinguir entre cargos, mas que lhe dê, ao mesmo tempo, alguma flexibilidade na 
consideração de toda a miríade de situações possíveis, evitando sempre um elenco fechado de 
funções 
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graduações até aqui efetuadas, podendo levar a que candidatos já muito próximos 

da promoção se vejam relegados para lugares mais longínquos. 

É evidente, assim, que estas alterações poderão colocar em causa as 

expetativas desses candidatos, mas considera-se, de facto, como muito mais justo 

para todos os juízes o novo sistema de graduação sugerido, mesmo que possa ser, 

nalguns casos concretos, desfavorável para colegas que estiveram quase a ser 

promovidos neste último concurso. 

Por último, entende-se ser sempre preferível o evitar o recurso a conceitos 

gerais e indeterminados, que serão sempre preenchidos de forma quase totalmente 

discricionária pelo júri, como sucede com a “idoneidade” e o “prestígio”, até porque 

abrem a porta (rectius, em verdade, escancaram, totalmente a porta) a que sejam 

utilizados, de forma totalmente discricionária, arbitrária e não sindicável, para 

graduar os candidatos da forma que for entendida, por motivos extrajudiciais, pelo 

júri. 

Porém, ter-se-á futuramente a dificuldade adveniente do “Novo” Estatuto 

referir-se expressamente a “idoneidade” (“Outros fatores que abonem a idoneidade 

dos concorrentes para o cargo a prover”), podendo defender-se que essa 

“idoneidade” não será aproveitável e valorizada de per si e antes decomposta 

noutros fatores, como o “nível das decisões judiciais” e o “grau de empenho na 

formação contínua como magistrado”. 

Considera-se igualmente que o “nível das decisões judiciais” deverá ser mais 

valorizado, dado que se trata de um critério, mesmo que sempre subjetivo47, ligado 

à própria forma como se trabalhou como juiz na primeira instância e que pressagia 

se se será (ou não) um magistrado igualmente meritório na segunda instância. 

 
47 Sendo importante igualmente tentar criar critérios objetivos para aferir e confrontar entre si o 
nível dessas decisões judiciais, dado que será um dos fatores que mais facilmente poderá ser 
distorcido pelo júri para distinguir os candidatos sem qualquer base objetiva ou com outras 
finalidades que não o promover os candidatos com mais mérito relativo.   
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Finalmente, entende-se que os trabalhos científicos também deverão 

importar nesta sede, mesmo que não lhes dando um especial valor48, devendo estes 

trabalhos ser considerados autonomamente no âmbito do apreciação do currículo 

dos candidatos, uma vez que essa publicação é hoje mais fácil e acessível a todos 

os juízes portugueses, fixando-se também os critérios específicos relativos à sua 

apreciação49. 

Quanto à consideração, agora negativa, do registo disciplinar dos 

candidatos, entende-se ser a mesma, de facto, plenamente aceitável, mas 

dificilmente poderá ser mantida futuramente uma vez que o “Novo” Estatuto prevê 

o cancelamento do registo das sanções disciplinares, pelo que, sem norma expressa 

que permita que sejam tidas em conta neste âmbito, afigura-se, salvo melhor 

opinião, que essas sanções não poderão ser consideradas para esta finalidade 

concreta. 

De todo o modo, entende-se que seria de ponderar, de lege ferenda, que 

todas as sanções disciplinares (ou, pelo menos, as mais gravosas) possam sempre 

ser consideradas para esta finalidade específica, dado que não deixa de ser 

chocante que, por exemplo, um juiz sancionado com uma suspensão possa, 

passados dez anos, não ver considerada essa sanção na sua graduação em face de 

colegas que não tenham sido objeto de qualquer sanção disciplinar. 

 

 

 

 

 

 

 
48 Mas não podendo os mesmos deixar de ser considerados numa apreciação que deve ser sempre 
global ou até, numa expressão tão em voga, “holística” dos candidatos, só assim se podendo 
entender a menção legal ao seu currículo. 
49 Mormente, a própria natureza da revista/livro e o facto dessa publicação assentar – ou não –  num 
sistema prévio de peer review, a relevância das matérias abordadas para o exercício da jurisdição, a 
qualidade científica, etc. 
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6. Conclusões 

Em síntese (sempre muito apertada), retiram-se as seguintes conclusões: 

I. A Constituição da República Portuguesa não impõe nunca que a 

“colocação” e “promoção” dos juízes dos tribunais judiciais tenha por 

base um sistema periódico de avaliação do seu desempenho, 

prescrevendo unicamente que a sua “promoção” à “segunda instância” 

se faça com “prevalência do critério do mérito”, mas nada referindo 

quanto à forma concreta como deve avaliado esse mérito; 

 

II. A exigência que o recrutamento se faça “com prevalência do critério do 

mérito” visa uma finalidade ligada ao próprio sistema judicial e à 

necessidade de contínua melhoria do mesmo, que implica que os 

“melhores” juízes devam ser promovidos, até porque só assim se 

colocarão os juízes com mais mérito a apreciar os recursos das decisões 

de primeira instância, contribuindo para uma melhoria da própria 

qualidade das decisões finais surgidas no seio do sistema judicial; 

 

III. Essa prescrição constitucional e legal está igualmente ligada à 

necessidade de incentivar e “premiar” a qualidade do trabalho 

desempenhado pelos juízes na primeira instância, uma vez que, 

sabendo-se que é efetuada periodicamente a avaliação do seu mérito e 

que essa avaliação ditará sempre o que lhes sucederá futuramente, os 

mesmos serão levados a trabalhar o melhor possível e verão também o 

seu trabalho “recompensado” por via dessa avaliação; 

 

IV. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses vem aceitando há muito 

estes pressupostos, como também sucede internacionalmente, em que 

é sempre recomendado que a promoção dos juízes se baseie em critérios 

objetivos e no seu mérito; 
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V. O atual Estatuto dos Magistrados Judiciais, embora concretize em 

alguma medida como se processa o recrutamento dos juízes de segunda 

instância, acaba por nada dizer relativamente a que elementos 

concretos devem ser considerados como relevantes (ou não) para essa 

“avaliação curricular”, em que medida (proporção) devem ser tidos em 

conta nessa “avaliação” e que “classificações de serviço” devem ser 

consideradas nesta sede e como deverá ser efetuada a sua ponderação e 

transmutação num concreto valor numérico, que ficam quase 

totalmente à mercê da discricionariedade do Conselho Superior da 

Magistratura; 

 

VI. A Associação Sindical dos Juízes Portugueses procurou, com as 

alterações propugnadas no seu Projeto de Estatuto de Magistrados 

Judiciais, fixar os fatores concretos que devem ser utilizados para aferir 

o “mérito relativo” dos candidatos, dando uma grande prevalência às 

“Anteriores classificações de serviço”, os ”Anos de exercício de função 

enquanto juiz de direito na jurisdição correspondente à secção 

jurisdicional para que concorre” e a “Graduação obtida em concursos de 

habilitação ou cursos de ingresso em cargos judiciais”; 

 

VII. O “Novo” Estatuto não efetua qualquer hierarquização ou fixação do 

peso relativo desses fatores, tendo, em último lugar, uma cláusula geral 

em que poderão caber múltiplos (“outros”) fatores, usando também um 

conceito indeterminado (“idoneidade”) de muito difícil definição e 

delimitação, mantendo intocado o papel (demasiadamente 

discricionário) do Conselho Superior da Magistratura; 
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VIII. Analisando o último Aviso deste concurso curricular, verifica-se a 

existência de uma grande complexidade na mobilização e aplicação 

concreta dos mesmos, assentes, em larga medida, numa ampla 

subjetividade do Júri, que será sempre dificilmente sindicável; 

 

IX. Este Aviso valoriza muito (demasiado) positivamente o desempenho de 

funções por juízes fora dos tribunais, acabando por intensificar a 

procura de comissões de serviço ou de nomeação para funções mais 

valorizadas do que o “simples” exercício de funções como juiz; 

 

X. Aplicando já o “Novo” Estatuto dos Magistrados Judiciais, entende-se 

que deve ser especialmente valorizado todo o percurso inspetivo dos 

concorrentes (e não apenas as suas duas últimas inspeções), bem como, 

por se tratarem de elementos objetivos e atendíveis para o efeito, a sua 

graduação efetuada no Centro de Estudos Judiciários e no ensino 

universitário (e posteriores graus académicos obtidos pelos 

concorrentes), dando sempre prevalência a essa primeira graduação; 

 

XI. Se se pode ponderar ser de desconsiderar totalmente o exercício de 

funções fora dos tribunais, valorizando mais o exercício contínuo de 

funções nos mesmos, ficam-se com algumas dúvidas sobre a 

constitucionalidade da total desconsideração (e desvalorização até) de 

todas as comissões de serviço, em especial das judiciais, podendo-se 

optar por as considerar no âmbito da análise global do currículo dos 

candidatos (embora sempre com um valor muito reduzido, como deve 

suceder com outros critérios alheios ao exercício concreto da jurisdição, 

como os artigos científicos publicados e não devendo ser valorada 

positivamente a lecionação em instituições universitárias), dando 

preponderância valorativa aos cargos exercidos na sequência de um 
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processo concursivo ou eletivo, incluindo nas associações 

representativas da magistratura judicial, e que estejam ligados ao 

sistema judicial e ao exercício de funções jurisdicionais e que tornem os 

candidatos mais aptos para exercerem funções nos tribunais de segunda 

instância; 

 

XII. Será difícil (ou mesmo, não será possível), com o “Novo” Estatuto dos 

Magistrados Judiciais, poderem ser consideradas todas as sanções 

disciplinares aplicadas aos concorrentes, dado que passa a prever-se o 

cancelamento do registo das sanções disciplinares, mas seria de 

ponderar, de lege ferenda, que todas as sanções disciplinares (ou, pelo 

menos, as mais gravosas) possam sempre ser consideradas para esta 

finalidade específica. 

 

XIII. Só com uma alteração completa ou muito profunda (ou, em verdade, 

com uma verdadeira revolução, para o que o “Novo” Estatuto dos 

Magistrados Judiciais acaba por pouco ajudar) das práticas instituídas 

pelo Conselho Superior da Magistratura se pode obter um sistema 

muito mais justo e adequado de recrutamento dos juízes dos tribunais 

da segunda instância, que em muito contribuiria para a melhoria do 

sistema judicial português e para motivar os juízes que aspiram 

legitimamente a, um dia, poderem exercer funções nos tribunais de 

segunda instância. 

 

Como é aceite de forma unânime (ou, pelo menos, maioritária), a existência 

de um sistema de promoção dos juízes à segunda instância assente no seu mérito 

e em critérios objetivos é, evidentemente, muito importante para a legitimidade 

dos juízes e para a própria legitimação das suas decisões no seio da sociedade, o 

que nunca foi minimamente assegurado, entre nós, pelo atual sistema de 
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recrutamento dos juízes dos tribunais superiores e só prejudica todos os juízes 

portugueses (e até os próprios utentes do sistema judicial português). 

É, pois, importante alterar este status quo, uma vez que “Como afirma 

Antoine Garapon, referindo-se mais ao[s] juízes, ‘uma carreira brilhante de juiz não 

se realiza – ou muito raramente – na jurisdição, mas contornando o Ministério da 

Justiça, através do destacamento para outra administração, ou até – pela porta 

grande – através da passagem por um gabinete ministerial […] É paradoxal ver uma 

corporação de juízes portadora de um certo desdém, mais ou menos dissimulado, 

relativamente à jurisdição que não deixa de ser a sua razão de existir’ (1998,62). A 

carreira judicial faz-se, não só pelo mérito, mas também pelo recurso à carreira 

política, a qual se reflete posteriormente na carreira judicial. No entanto, a carreira 

judicial não se reduz ao exercício de funções ministeriais, podendo adquirir a forma 

de cargos nas organizações sindicais ou nos órgãos superiores do poder judicial ou 

outras entidades públicas (polícias, prisões, etc.), os quais servem frequentemente 

de trampolim no que respeita à progressão na carreira judicial. E são muitos os 

casos que se podem observar em Portugal”50. 

 
50 JOÃO PAULO DIAS, As faces ocultas dos “poderes” dos magistrados: Práticas, corporativismos e 
resistências, p. 4-5, consultado em 
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/32706/1/As%20faces%20ocultas%20dos%20poderes
%20dos%20magistrados.pdf 

https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/32706/1/As%20faces%20ocultas%20dos%20poderes%20dos%20magistrados.pdf
https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstream/10316/32706/1/As%20faces%20ocultas%20dos%20poderes%20dos%20magistrados.pdf

